РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – РУСЕ

ОТЧЕТ 2017 ГОДИНА

Скъпи приятели,
През 2017 година екипът на Регионална библиотека
„Любен Каравелов“ посрещна с „Добре дошли“ 9484
читатели, като над 2200 от тях прекрачиха за пръв път
нашия праг. Вярвам, че на всеки един от тях
преживяването „библиотека“ е помогнало да разкрие
нови светове и достигне мечтите си.
Днес, с отговорност пред всеки един от Вас, Ви
представям отпечатък от следите на извършеното от
нас по пътя към това какви искаме и трябва да бъдем.
Теодора Евтимова
Директор

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Годишен отчет 2017
I. БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ
1. ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ
1.1. Библиотечен фонд
През 2016 година във фондовете на Регионалната библиотека се съхраняват 658528
библиотечни документа. През 2017 продължи поетапното обновяване на библиотечните
пространства за съхраняване и опазване на библиотечни колекции, започна и реорганизация
на фондохранилище.
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1.2. Комплектуване и обработка на библиотечни фондове
През 2017 г. фондът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе нарасн с
17544 библиотечни документа, от които 11426 бр. са новонабавените непериодични
издания.

Новонабавени непериодични библиотечни документи
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По начин на постъпление непериодичните библиотечни документи са разпределени
както следва: набавени чрез покупка – 2657 броя, получени по депозит – 5934 броя и от
постъпили дарения от граждани и институции – 3835 броя (Диаграма 3).
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1.3. Периодични издания
През 2017 година Русенската библиотека получава по абонамент и дарение 154
броя периодични издания – 43 вестника и 111 списания, като през 2016 година те са 177, от
които 52 вестника и 125 списания. Продължава тенденцията към увеличаване на броя на
електронните издания. От 2017 година читателите на библиотеката могат да ползват
електронните издания на „Бряг“, „България Днес“, „168 часа“, „Български фермер“, „Капитал“,
„КD“ и „Сиела“.
Инвентираните през 2017 година периодични издания са 5118 тома.
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2. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ
2.1.

Читатели на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

През 2017 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе отчете
повишаване броя на читателите и посещенията в сравнение с предходните години. За
отчетния период читателите са 9484, или с 546 повече от 2016 година. За това спомогна
качественият подбор при комплектуването на библиотечните фондове, въведените нови
услуги, както и утвърдената добра практика служители на библиотеката да представят
възможностите, които културната институция предлага, пред организации от публичния,
частния и неправителствения сектори.
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Обновено беше пространството на зала „Читалня“, което я превърна в уютно, достъпно
и предпочитано място както за научна и изследователска дейност, така и за срещи и
гостувания.
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През 2017 година читатели на Детския отдел на библиотеката са 3574 деца, като 1220
от тях за първи път прекрачиха прага на русенския храм на духовността. За малките
посетители на библиотеката продължиха традиционните съботни срещи „Да прочетем
заедно с…“, в която интересни русенци с още по-интересни професии и хобита разкриха
красотата на писаното слово и превърнаха четенето в приключение. През 2017 година
„домакини“ на срещите бяха: служители от I РУ на ОД МВР – Русе Цветелина Софронова и
Ивайло Емилов, Олга Василева – редактор на предаването Децата.com. Огряха ни слънцата от
едноименната детска вокална група с ръководител д-р Наталия Константинова, пяхме и
танцувахме с участниците от формацията по модерен балет с ръководител Деница Филева,
овладяхме първите стъпки в шаха с помощта на децата от шах клуб „Пристис“ и разбрахме
колко тежат медалите от треньорите и участниците в Ученическа спортна школа – Русе –
Кръстина и Радослав Атанасови. Специално за децата на Русе при нас четоха актьорът
Александър Узунов, оптикът Йорданка Вълчева, специалистите от Центъра по кариерно
развитие. Заедно с дамите от „Съюз на пенсионерите – 2004“ малчуганите направиха първи
стъпки в плетенето. Опитните туристически водачи от Туристическо дружество „Пристис“
им разкриха какво трябва да сложат в раниците, преди да тръгнат към планината,
пожарникарите и спасителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Русе демонстрираха за трета поредна година пред деца и родители своята
техника, оборудване и екипировка. С разговор за „неудобните въпроси“ и сексуалното
възпитание стартира „Училището за родители“. За да бъдат съботните сутрини всеки път
различни и разнообразни ни помагаха учениците от Професионалната гимназия по туризъм
„Иван П. Павлов“, децата и младежите от Националното училище по изкуствата „Проф. В.
Стоянов“ и студентите-стажанти по програма „Студентски практики“. А това, което обедини
всички събития, бяха книгите, които нашите гости четяха пред любознателните посетители.

За пръв път в библиотеката
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2.2. Посещения
И през 2017 година се запази тенденцията за нарастване на посещенията и на заетите
библиотечни документи. Ръстът на посещаемостта може да бъде видян на следващите две
диаграми:
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в Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
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2.3. Заети библиотечни документи
И през отминалата година продължи обновяването на фондовете на Библиотеката.
Качественото комплектуване и електронното раздаване на документи от фондовете подобри
обслужването на потребителите, като привлече нови читатели, повиши броя на заетите
библиотечни документи и обращаемостта на фонда.
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2.4. Местна история,
междубиблиотечно заемане

справочно-библиографска,

издателска

дейност

и

През изтеклата година няколко изключително ценни дарения обогатиха фонд „Местна
история и краезнание“ на Русенската библиотека. Наши дарители са Николай Николов, Дора
Янева-Медникарова, Васил Бъчваров, проф. Хикмет Мехмедов, Милена Шиновска и др. Те
подариха ценни издания, писма, снимки и вещи от семейните си архиви и колекции,
акварели, ескизи, публикации, афиши, плакати, програми.
Уникалните краеведски фондове бяха представени в редица изложби. Две значими за
местната и национална култура фигури бяха почетени в изложбата „Пътуване към себе си“,
Експозицията беше посветена на 70-годишнината на русенската поетеса и преводачка Дора
Янева-Медникарова и 95-годишнината на нейния съпруг – актьора Андрей Медникаров.
Вниманието на публиката беше привлечено от изложените ордени, грамоти, ескизи и
рисунки на актьора.
Наши гости бяха представители от Българско дружество „Иван Вазов“ от микрорайон
Терновка на град Николаев, Украйна. Те представиха филма „Забравените българи“, в който
се разказва за историята и дейността на Южнославянския пансион – училище от края на ХІХ
век, чийто създател и директор е роденият в Русе български възрожденец, просветен деец и
участник в Кримската война – Тодор Минков. В пансиона са учили много българи, сред които
са Алеко Константинов, Панайот Волов, Георги Стаматов, Стоян Михайловски, Димитър
Благоев и др. Гостите бяха впечатлени от изложбата на документи от фонда на
Библиотеката, свързани с живота и дейността на Тодор Минков.

Доц. д-р Володимир Гамза връчва ордена на Дружество „Иван Вазов“ на
директора на Библиотеката
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Съвместно със Синдиката на българските учители – Русе отбелязахме 10-ата
годишнина от Голямата учителска стачка, състояла се през 2007 г.
Други две изложби привлякоха вниманието на стотици посетители в рамките на
ежегодната „Европейска нощ на музеите“, в която библиотеката участва за пета поредна
година. Снимки от краеведския фонд бяха подредени в тематичните поредици „Русе – древен
и млад“ и „Някога в Русе“.
В рамките на проект „Вие сте част от нашия живот“ бяха създадени 10 дигитални
колекции, сред които вниманието на публиката беше привлечено от изработените от
участниците в проекта, с помощта на техните обучители, 4 родови албума: „Русенски фамилии
в снимки“; „Родова памет“; „Поздравявам Ви!...“; „Една италианска фамилия в Русе“.
През 2017 година приключи дигитализирането на редките и ценни издания от
краеведския фонд – 286 броя. Изцяло цифровизирана е колекцията „Фотопанорама“, която
съдържа 1302 снимки. Процесът по цифровизиране на местното културно наследство
продължава със сканиране на издания от периода 1900 – 1944 г.
Продължи участието на наши представители като експерти по метаданни в проект
„Дигитална културна съкровищница „Север+“, насочен към цифровизиране и съхраняване на
книжовното културно-историческо наследство.
В помощ на изследователи, докторанти и научни работници през 2017 година са
изработени 100 писмени тематични библиографски справки (през 2016 година те са 99).
Темите на справките покриват широк спектър на знанието, като преобладават в областта на
икономиката и педагогиката. Осем от справките са на здравна тематика, като тук ще
споменем някои от тях: „Комплексна дългосрочна грижа за пациенти на хемодиализа“,
„Влияние на имунопрофилактиката срещу туберкулоза за намаляване на нейното
разпространение в Русенска област“, „Отношение на родителите на деца от 0 до 7 годишна
възраст към имунизационния календар на България“, „Тенденции в заболяемостта от
паразитни болести за периода 2007 – 2016“, „Комплексна рехабилитация и интеграция на
младите хора с увреждане в България“ и др. Разширението на пазара на софтуерни услуги в
Русе доведе и до повишаване на броя справки в областта на компютърните технологии и
производството, като: „Имплементация и интерфейс на VDCP протокол“, „Контейнер за
стружки“, „Разработване на колориметър за основни качествени параметри на вода“ и др.
Предизвикателство пред професионализма на работещите в сектора беше и издирването на
материали по темата „Каскадьорството в България след 1970 година“.
Извършените през годината информационни търсения и устни справки са 1961, срещу
294 през 2016 година. Генерирани са 39 бюлетина за новите постъпления в библиотеката:
„Нови книги“, „Нови статии“, „Нови некнижни“ и „Краезнание“. Заявените и изпратени
документи чрез междубиблиотечно заемане са 338, като се е увеличило електронното
доставяне на документи от нашата библиотека.
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През 2017 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе издаде сборника
„Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“,
включващ материали от проведената през същата година едноименна научна конференция.
Отпечатан е двуезичен цветен каталог с творби на участниците в ХІII Международен
конкурс за екслибрис „Ex Libris – Ex Libertas“.

„Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“

Каталог с творби от XIII конкурс за екслибрис “ExLibris – ExLibertas“
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3. Методическа дейност, обучения и квалификация
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се утвърди като център за
изграждане общество на знанието и институция, предлагаща възможности на всеки член на
общността за учене през целия живот. През 2017 година са проведени общо 172 обучения, в
които бяха обхванати 2961 лица от Русе и региона.
Предлаганите обучения за възрастни включват: начална компютърна грамотност,
работа с мобилни устройства, комуникативен английски, придобиване на дигитални умения,
финансова грамотност с игра „Потоци пари“, психосоциална подкрепа за жертвите от
домашно и основано на пола насилия, дигитализиране на книги и обработка на изображения.
По проект „Наркотикът интернет“ са проведени специализирани обучения и тренировъчен
лагер на младежи за придобиване на умения за разпознаване на рискови фактори, които
водят до неприемливо поведение и зависимости, идентифициране и преодоляване на
дигиталната зависимост. Общият брой обучения за лица над 14-годишна възраст е 107.
Участие в тях са взели 1563 лица.
За повишаване квалификацията на библиотекарите от регионалната библиотека и от
обществените библиотеки на територията на област Русе са проведени 27 обучения, сред
които: индикатори за библиотечна статистика с ролева игра, уебинар „Първи стъпки в
Scopus“, обучение за работа със скенер CZUR Cloud, обучение за обучители, прилагане на
Универсална десетична класификация от 2017 г., обучение за консултанти по
„Библиотерапия“. Библиотекари от регионалната библиотека участваха в семинар на тема
„Интерактивни библиотеки и музеи“, организиран от платформата Qulto. В обученията са
включени общо 339 специалисти.

Семинари и обучения, проведени
в Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
2017 година

2016 година

2015 година

66

148

31

49
17

24

За граждани

За библиотекари

Диаграма 10
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С финансовата помощ на Фондация „Глобални библиотеки“ – България беше
организирана среща между библиотечни специалисти от областите Русе и Търговище. В
рамките на двудневния курс на тема „Застъпничество, техники за популяризиране на
добрите практики“ водещата Люба Деветакова разкри пред участниците инструменти за
атрактивно и ефективно представяне на резултатите от дейността на библиотеките в
съзвучие със съвременната нормативна база и стандарти.
Русенската библиотека беше домакин на двудневен курс в рамките на Обучителна
програма по визуална грамотност, основни умения и инструменти за съвременния
библиотекар. Водещ на обучението беше Динка Спировска-Велева, преподавател с над 20
години професионален опит и академична дейност. В курса се включиха библиотекари от
областите Русе, Габрово, Силистра, Разград и Велико Търново. Сред основните цели на
обучението бяха придобиване на умения за повишаване разбирането на значението и
мястото на визуалната грамотност в съвременното общество, както и развиване на ключови
компетентности, свързани със създаване на ефективни визуални материали в подкрепа на
дейностите и целите на съвременната библиотека.
Съвместно с лицензиран Център за професионално обучение към „Алтернативи за
гражданско развитие ООД“, гр. Русе, се проведе обучение по дигитална компетентност на 10
младежи на възраст до 29 години. Обучението се проведе по проект „Ваучери за заети лица“,
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.
През 2017 година Библиотеката предложи на децата различни по тематика ателиета, а
за техните родители – сигурна среда за децата им. В проведените 38 обучения по работа с 3D
скенер и принтер, програмиране със Skratch, ателие „С книга, куфар и компас“, забавна
финансова грамотност, ателие „Азбука на здравето“, ателие „Гимнастика за мозъка“,
работилничка за общуване, ателие „Забавна наука и еко лаборатория“, забавен английски,
програмиране и използване на робота Финч, Клуб „От корена до най-високото листо“ се
включиха 1059 деца до 14-годишна възраст.
Във вълнуващо и незабравимо преживяване се превърнаха срещите в организираните
от Библиотеката обучения по компютърна и финансова грамотност за деца и възрастни.
„Мост между поколенията“ даде възможност да се „канализира“ в правилната енергийна
посока антагонизмът между младите и по-възрастните. С помощта на малките читатели и
приятели на Библиотеката, които се включиха в проекта заедно със своите баби и дядовци,
по-възрастните получиха максимално разбираема информация за безкрайно интересните и
почти неограничени възможности на компютрите; научиха как се отварят файловете, без да
ги стряска бързината на прехвърленото количество писмена информация, кои са
особеностите на различните видове компютърни прийоми за безпроблемен контакт с
машината – т.е., как става синхронът между хардуера и софтуера на умното устройство,
завзело вече достатъчно много пространства в управлението и подреждането на живота ни.
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От възрастните малчуганите получиха ценни практически съвети за възможностите да
управляват най-ефикасно и мъдро паричните потоци в един портфейл – било то личен или
семеен. Децата научиха как да контролират без притеснение и разумно финансите си, как да
участват смислено в разпределението на бюджета в семейството, и още: защо винаги нещата
в един дом се купуват по степен на важност, като се започне с потребностите от „първа
необходимост“ и се стигне до развлеченията и харченето за удоволствие.

„Мост между поколенията“
Емблематичното за Русенската библиотека обучение по начална финансова
грамотност завзе нови територии. По покана на Общинската библиотека „Паисий
Хилендарски“ – гр. Самоков нашите обучители Валентина Караджова и Валерия Йорданова
предадоха своя опит на колегите си и ги подготвиха самостоятелно да провеждат финансови
ателиета. Организирано беше и демонстрационно обучение на деца от региона.
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4. Онлайн достъп до информация и услуги
Интернет промени потребителските нагласи, комуникация и достъп до информация.
Екипът на Библиотеката продължи да следва предизвикателствата на новото време. За подобрата разпознаваемост на институцията в онлайн пространството беше разработен и в
края на 2016-та година стартира нов сайт, който да подобри достъпа до информация в
сферата на културата, науката и образованието за всички жители на общността. Онлайн
платформата съчетава съвременен дизайн и удобство за потребителите, като предоставя 24часова онлайн връзка и възможност за онлайн разплащане през виртуален пост-терминал.
След първоначалния спад в сесиите и броя на посетителите, в резултат на създаването на
нов сайт на библиотеката, показателите достигнаха нивата от предходните години. Продължи
работата по създаването на авторски текстове, колекции и разработване на нови рубрики.
Иновативният характер на платформата беше представен на Националния форум „Библиотеките
днес“, 2017. Целта е новата платформа да заработи като свободно и общодостъпно място за
споделяне на информация.

Брой сесии и посетители в сайта
на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
2017 година

58464

2016 година

61239
39597

Сесии в сайта

41728

Посетители в сайта

Диаграма 11
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Модул „Дигитални колекции“
Продължи тенденцията към растеж на броя потребители в социалните медии.
Споделените презентации от организирани при нас събития и участия на колеги в различни
форуми повиши интереса и доведе до увеличаване на посещенията в You Tube и Slide Share.
По проект „Вие сте част от нашия живот“ в платформата ISSUE бяха публикувани родови
албуми на наши читатели, които в рамките само на проекта (юни – август 2017 година) бяха
видени над 800 пъти от посетители от Италия, Белгия, Русия и др. Движението на
посещенията в социалните медии може да бъде видяно в следващите диаграми.

Посещения във Фейсбук профил
на Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
2443238
2072661

647752

2017 година
2016 година
2015 година
Диаграма 12
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Посещения в Slade Share и You Tube

6195 5200
5846
5660
2496

1594
2017 година
2016 година

2015 година

Посещения в
SlideShare

Посещения в You
Tube и ISSUE

Диаграма 13
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II. НАУЧНИ ФОРУМИ И КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ В БИБЛИОТЕКАТА
1. НАУЧНИ ФОРУМИ
1.1. Национална научна конференция с международно участие „Свободата вчера,
свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“
При рекорден брой регистрации (63 участници от България, Румъния, Китай, Полша и
Швеция) се състоя Международната научна конференция „Свободата вчера, свободата днес,
свободата утре – на върха на копието ли е?“, организирана от регионалната библиотека.
Форумът беше посветен на знакови годишнини от националната и световната история: 10
години членство на България в Европейския съюз, 140 години от Руско-турската
Освободителна война, 180 години от рождението на Васил Левски, 470 години от рождението
на Мигел де Сервантес.
Гостите и участниците в конференцията бяха поздравени от зам.-областния управител
Росен Миланов и директорката на Дирекция „Култура“ в Община Русе – Ирена Петрова.
В приветственото си слово към участниците Теодора Евтимова, директор на
библиотеката, обобщи: „Ще бъде чудесно, ако успеем да надградим още едно, следващо
стъпало в теоретичните и практическите подходи към осмисляне и отстояване на мястото на
библиотеката в съвременния обмен на човешки мисли, достижения и предизвикателства.“

Теодора Евтимова, директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
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В обръщението си към аудиторията научният ръководител на форума, чл. кор. проф.
д.и.н. Иван Илчев, подчерта: „Българите гледат в миналото си понякога като далтонисти. Пострашно е обаче, когато миналото ни изглежда „мъртво“. А това означава, че младите хора
престават да си задават въпроси за това минало, което е още по-страшно. Проф. Илчев
акцентира в своя доклад върху историческите факти около 3-ти март – дата, достойна да
бъде Национален празник и паметник на българската свобода.

Чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев, научен ръководител на конференцията
В продължение на два дни в залите на културната институция се дискутираха
различни измерения на феномена „свобода“ във всичките му аспекти и проекции, отнасящи
се до съвременния човек и неговата свобода в модерния свят на технологиите. Сред
участниците бяха специалисти от водещи университети и институции – Българска академия
на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“, Нов български университет, Национален военен университет „Васил Левски“,
Университет по библиотекознание и информационни технологии и Българска библиотечноинформационна асоциация. Естествен завършек на научния форум е публикуваният с
научните разработки и тези сборник.
В рамките на форума в Библиотеката беше открита изложбата на Националния музей
„Васил Левски“ в Карлово под надслов: „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за
Отечеството“.
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1.2. Участия на представители от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ –
Русе в международни научни форуми
В началото на месец април по покана на организаторите от неправителствената
организация ИНОВА ЛИБ и Градската библиотека в Скопие, директорът на библиотеката
Теодора Евтимова и зам.-директорът Силва Василева участваха в международна
конференция „Обществените библиотеки в подкрепа на общността“, проведена в град
Скопие, Македония. В рамките на конференцията бе изнесен доклад на тема „Социални
функции на съвременната обществена библиотека“, който представи пред участниците
във форума иновативните подходи и практики на русенската институция. Особено внимание
беше отделено на изградените партньорства с организации от публичния, частния и
неправителствения сектори, сред които са УниКредит Булбанк – клон Русе, Дружество „Еконт
Експрес“ ООД, Агенцията за хората с увреждания и много други, благодарение на които
Русенската библиотека се утвърди като желано и предпочитано място за всички жители на
града.

Теодора Евтимова, директор на Библиотеката
Форумът се реализира с подкрепата на Международната неправителствена
организация за иновативни услуги в обществените библиотеки EIFL-PLIP.
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През септември 2017 година в Културния център към Stavros Niarchos Foundation в
Атина беше представен финалът на проект INELI на Балканите (Международна мрежа от
развиващи се библиотечни иноватори на Балканите), координиран от гръцката
неправителствена организация „Библиотеки на бъдещето“ (Future Libraries). Участниците и
гостите бяха приветствани с „Добре дошли“ от изпълнителния директор на Stavros Niarchos
Foundation и съосновател на „Библиотеки на бъдещето“ – Димитрис Протопсалту, директора
на Глобални библиотеки – Дебора Джаксън и представителя на ИФЛА – Деспина Герасимиду.
Третата среща на INELI-Balkans демонстрира напредъка на петте одобрени проекта,
сред които е и русенската иновация „Вие сте част от нашия живот“ – предложение,
насочено към изграждане на среда за по-добра социализация и повишаване качеството на
живот на възрастните хора чрез активното им включване в дейността на библиотеката.
Доклад и презентация за резултатите и въздействието на проекта върху живота на хората от
третата възраст представи Силва Василева – зам.-директор на Библиотеката.

INELI-Balkans, Атина – петте наградени проекта
В Националната конференция с международно участие „Библиотеката – проекции
във времето“, в гр. Шумен, библиотечният специалист Валентина Караджова представи
доклад на тема „Доброволчеството в обществените библиотеки в контекста на един
неприет закон. Пред участниците в Националната конференция с международно участие
„Младите хора, четенето и библиотеките“ във Варна, Теодора Евтимова и Силва Василева
споделиха опита и добрите практики на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в
сферата на социалните услуги и по-специално – началната финансова грамотност.
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1.3. Участия на представители от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ –
Русе в национални научни форуми
През 2017 година специалисти от библиотеката участваха в над 20 научни форума –
семинари, конференции и кръгли маси. На 22 и 23 юни 2017 г. в Карлово се проведе
националната научна конференция, посветена на 180 години от рождението на
Апостола на свободата Васил Левски. Организатори бяха Министерство на културата,
Национален музей „Васил Левски“, Община Карлово, Института за исторически изследвания
при БАН, Фондация „Васил Левски“. Научен ръководител беше проф. Пламен Митев. В
научния форум участие взеха 4 специалисти от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ –
Русе, а директорът на библиотеката, Теодора Евтимова, представи доклад „Каравелов и
Левски – едно съвременно сътрудничество“.

Участниците в Националната научна конференция
„Васил Левски и ВРО в борбата за национално освобождение”
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В рамките на XXVII Национална конференция на Българската библиотечноинформационна асоциация „Библиотеките – национална идентичност и многообразие“
Валентина Караджова представи доклада „Библиотеките и техните публики. Социално
въздействие и нови библиотечни услуги“.

Екипът на Библиотеката получи специална покана за участие в организирания от
Фондация „Глобални библиотеки – България“ Национален форум „Библиотеките днес“
2017 г. Срещата се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен
Радев. Участие в събитието взеха представители на библиотечните среди от цялата страна,
евродепутати, председатели и членове на комисии към Народното събрание, представители
на министерства и държавни агенции, кметове, дипломатични мисии, културни институции,
академичната общност, бизнеса, неправителствени организации и водещи експерти в
сферата на маркетинга, брандинга и електроните услуги.
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ участва на експертно ниво в авторитетния
форум с две презентации: „Мултиполис „Знание“ – платформа за споделяне и достъп до
информация“, представена от Теодора Евтимова, директор на културната институция, и
Венелин Молнар – управител на партниращата организация дизайнерско бюро „Форма“ и
„Административни електронни услуги в библиотеката“, представена от Красимир
Божанов – директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски
съвет и Теодора Евтимова – директор на Русенската библиотека.
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Богатството на фондовете на русенската книжовна хранилница беше представено и в
рамките кръгла маса на тема „120 г. Закон за задължителното депозиране в България“, в
който участваха Теодора Евтимова, директор на Библиотеката, и Теодора Пейчева-Дянкова,
главен библиотекар на направление „Обслужване“. Теодора Пейчева-Дянкова и Симона
Петрова изнесоха доклад на тема „Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе –
локални фрагменти от историята на депозитното законодателство в България“, който беше
публикуван в тематичния 6-и брой на сп. „Библиотека“.

„120 г. Закон за задължителното депозиране в България“,
Покана за участие получиха наши представители и в Заключителната конференция
„Четенето – лесно и приятно“, организирана по проект REF на програма Еразъм+.
Библиотечните специалисти Ирена Русанова, Елица Владова и Любка Стоилова изнесоха
доклад на тема „Децата и четенето“.
По повод 11 май, професионалния празник на библиотекаря, се проведе регионална
среща под наслов „Библиотеките от област Русе за устойчиво развитие“. Форумът
събра библиотекари от всички обществени библиотеки на територията на област Русе.
Събитието беше открито от директора на Русенската библиотека – Теодора Евтимова, която
в своето слово отбеляза: „Библиотеките са многовековни институции, които модерните
технологии не могат да изместят в периферията на живота. Точно обратното – чрез
българските библиотеки днес модерните технологии служат на цялото общество“.
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Регионален форум „Библиотеките от област Русе за устойчиво развитие“
Поздравителни адреси по повод професионалния празник на библиотекаря изпратиха
евродепутатът Мария Габриел, Кметът на Община Русе – Пламен Стоилов и Изпълнителният
съвет на Националната федерация „Култура“ при Конфедерацията на труда „Подкрепа“.

Поздравителни адреси по повод Професионалния празник на библиотекаря
В рамките на срещата се състоя русенската премиера на книгата на Петър Караиванов
„Васил Левски по спомени на Васил Караиванов – първи братовчед на Апостола“. Изданието
представиха Стефан Караиванов, племенник на автора, и о.з. капитан Стоил Сейков –
журналист в Издателски комплекс „Образование“.
Директорът на Библиотеката Теодора Евтимова, заедно с директорите на
регионалните библиотеки в България, взе участие в работна среща в Народното събрание с
председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова,
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председателя на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов, народните
представители Емилия Милкова, Диана Саватева, както и депутати от Комисията по
образованието и науката. По време на срещата беше дискутирано финансирането на
библиотеките през следващата година. Г-жа Менда Стоянова подчерта колко е важно
библиотеките да бъдат адекватни на своето време и ги призова да използват активно
финансовите механизми, свързани с изграждането на цифровата икономика.

Емилия Милкова, Менда Стоянова и Спаска Тарандова – работна среща в Народното
събрание с участието на директори на регионални библиотеки
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2. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И МАСОВИ ПРОЯВИ
През 2017 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе продължи добрата
практика да бъде инициатор и домакин на множество събития. В партньорство с
организации от публичния, частния и неправителствения сектори бяха организирани 290
инициативи, като 83 от тях – насочени към детската аудитория. Над 29000 русенци и гости на
града посетиха тези инициативи, като значително нарасна и броят на онлайн посещенията –
3107 виртуални включвания направиха достъпни културните и образователни събития от
календара на библиотеката.
За трета поредна година Русе се включи в Националната кампания „Стара хартия за
нова книга“, по време на която децата научиха повече за рециклирането, опазването на
природата и как да събират разделно отпадъците. Рекорден брой участници подкрепиха
кампанията в Русе и спасиха от изсичане 170 дървета, което направи русенските деца
негласни победители в надпреварата за опазване на света, в който живеем.

Стара хартия за нова книга в Русе
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Традиционно силни и запомнящи се са участията на Регионалната библиотека „Любен
Каравелов“ в инициативи за насърчаване на четенето и фокусиране на общественото
внимание върху ролята и мястото на библиотеките и книгите за повишаване на
грамотността. Забавни и вълнуващи бяха инициативите в рамките на Националната
кампания Маратон на четенето, в който се включиха партньори и приятели от детски
градини, основни и средни училища и др. Кампанията стартира с награждаване на найчетящите деца на Детски отдел от предходната година. Никол Данева, Симона Младенова,
Виктория Минева, Елеонора Младенова, Деница Недева, Екатерина Кюркчиева, Елвина
Стоянова, Максим Арнаудов, Анджелина Арнаудова и Дениз Талибов са десетте най-четящи
деца, които получиха грамоти и награди. Поставено беше началото на „Алея на четящите
деца на Русе“, където първа своя отпечатък остави единадесетгодишната възпитаничка на
СУ „Христо Ботев“ Никол Данева, която откри Маратона, като прочете откъс от любимата си
книга пред читатели, приятели и журналисти.

„Алея на четящите деца на Русе“,
През 2017 година инициативите на Русенската библиотека по време на Маратона на
четенето се реализираха в партньорство с преподаватели и студенти от РУ „Ангел Кънчев“ и
Образователен театър „Любознайко“. В кампанията се включиха учители и възпитаници на
СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, СУ „Христо Ботев“, ОУ „Любен
Каравелов“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ "Алеко Константинов", ДГ
„Слънце“ и др.
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В рамките на Маратона се проведе и поредната Нощ на Андерсен. Голямото нощно
приключение събра 16 деца от различни училища. Разделени на два отбора, те търсиха
изгубени приказки в дебрите на Библиотеката. С помощта на карта откриха „Тъмната
пещера“, „Омагьосаната стая“, „Дълбоката река“ и „Кулата“, в която живее най-красивата
принцеса. Участниците в инициативата осъществиха и скайп връзка с техни връстници от
Библиотеката в Щип, Македония, които също се бяха присъединили към международната
инициатива Нощ на Андерсен.

Нощта на Андерсен
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Вълшебства, магии и забавления предложи и Нощта на книгите за Хари Потър, в която
нашата библиотека се включи за трета поредна година. Малките, и не толкова малки,
почитатели на Хари Потър преживяха една вълнуваща и незабравима вечер, изпълнена с
вълшебни забавления в необятната вселена на книгите на Джоан Роулинг. Под зоркото око
на комисия в състав Мадам Епсимания, Мистър Младемор и Мадам Мирония се проведе
годишен изпит за Сова и Тритон. В оспорвана надпревара участниците в събитието
демонстрираха своите познания за света на книгите за Хари Потър, като изпитът се водеше
от Малвина и котарака Моли.

Професорите от „Хогуортс“ в Нощта на книгите за Хари Потър
Петото издание на Наградата за най-добра детска книга, избрана от самите деца,
„Бисерче вълшебно“ 2017, донесе отличия за български писатели в четири категории и
отбеляза рекорден брой гласували – 6152 участници от цялата страна. Общо 1658 русенчета се
включиха в тазгодишната кампания. Така Русе зае първо място по брой гласували в цялата
страна, което стана възможно благодарение на активната работа на Русенската библиотека.
Именно затова крайдунавският град бе избран за домакин на финала на наградата от
организаторите от фондация „Детски книги“. По време на церемонията бяха изтеглени имената
на наградените и изнесени любопитни данни за гласуването по категории и по населени места.
Бяха изтеглени и печелившите читатели сред 6152-мата гласували през 2017 година.
Директорът на Русенската библиотека Теодора Евтимова изтегли името на Иван Софков
Иванов (8 г.) от ОУ „Христо Смирненски“ в Русе, който спечели таблет.
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Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се присъедини към Националната
библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“, която през 2017-а
година се проведе в рамките на застъпническата кампания на ИФЛА за ролята на
библиотеките в изпълнението на целите за устойчиво развитие в новия дневен ред на ООН
„Трансформиране на нашия свят. Дневен ред 2030 за устойчиво развитие“.
Кампанията стартира с информационен щанд по повод Деня на Европа – 9 май и 10-ата
годишнина от членството на България в Европейския съюз – съвместна инициатива на
Информационен център на евродепутата Мария Габриел, Общински младежки дом и
Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Информационни материали на теми от дневния
ред на Европейския съюз, балони и стикери със символите на Съюза получиха всички, които
посетиха събитието. Беше организирана томбола с подаръци, в която шестокласникът от СУ
„Христо Ботев“ Божидар Владимиров спечели голямата награда – европейското знаме.

Денят на Европа
На празника беше посветен и детският празничен концерт „Ние сме децата на Европа“
с участието на възпитаници на ДГ „Радост“, осъществен в партньорство с Информационен
център „Европа Директно“ – Русе.
И през 2017 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, в партньорство с
Международно дружество „Елиас Канети“, Читалище „Христо Ботев“ и Културен център ВН,
бяха част от инициативата на Чешкия център в София и културните институти и посолства
на страните членки на ЕС – „Европейска нощ на литературата“. Десетки любители на
литературата, сред които много млади хора, читатели и приятели на културния институт, се
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докоснаха до избрани текстове от книгата на румънския писател Варужан Восганян „Игра на
сто листа и други разкази“, представени от актрисата Людмила Петрова.

Европейска нощ на литературата
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ бе сред основните организатори и едно от
най-посетените места в поредната Европейска нощ на музеите. Двадесет и две събития
привлякоха повече от 4000 русенци и гости на града. Нощният маратон стартира с
експозицията „Русе – древен и млад“ и „Някога в Русе“ – панорама от фотоси и открития на
фотографи от нашия град, които са уловили интересни и паметни мигове – миниатюрни
парченца живот от градския бит, културата и празненствата на русенци през втората
половина на 20-ти век. Любопитната публика разгледа стотици снимки, запазили популярни
силуети на сгради и най-вече лица и личности, оставили траен отпечатък не само в
историята, но и в съвремието на русенци.

„Някога в Русе“
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За доброто настроение допринесоха забавното представление „Как маймуните са
произлезли от човека?“ на Ученическия театър при СУ „Христо Ботев“ с ръководител
Венцислав Петков, изненадите на Freedom Dance Studio в техния спектакъл „Малчугански
танци“, даровитите деца на Вокално студио за поп и джаз „Икономов“. Звездните ученици на
маестро Икономов получиха щедри аплодисментите за начина, по който със своя талант и
дарование внесоха цветно настроение в празничната нощ. В програмата на Библиотеката
тази година бяха включени атрактивните демонстрации на инициативата „Блясък и стил“, в
която гостуваха с модни прически, грим и маникюр Салоните за красота „Ангелови“ и „Sunny“.
Ученици на Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ представиха
незабравимо модно шоу под надслов „Ние обличаме духа, а не само тялото си“.

Модно шоу „Ние обличаме духа, а не само тялото си“
Запомнящо и вълнуващо беше и участието и на Клуб по танци „Lindy Hop Ruse“, които
представиха екстравагантно-експресивната мозайка, наречена „NightSwing“. А за доброто
настроение през цялата Нощ се грижеше не кой да е, а самият Елвис.
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Вечер на руската дипломация събра в Библиотеката много приятели на Русия.
Съорганизатори на вечерта бяха Генералното консулство на Руската федерация в Русе,
Сдружение „Приятели на Русия „Александър Невски“ – Русе, Дружество 1940 – Русе към
Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и Клуб на творците към Регионален
съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Русе. Официални гости на вечерта бяха
г-жа Татяна Грушко – генерален консул на Руската федерация в Русе и вицеконсулите г-жа
Марина Сергунина и г-н Алим Жаманов. В рамките на вечерта посетителите имаха
възможност да видят филм за историята на руската дипломация и да разгледат изложба на
книги по темата от фонда на Русенската библиотека.

Татяна Грушко – генерален консул на Руската федерация в Русе
По покана на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ русенци имаха привилегията
да видят и чуят на живо изпълненията на барда Ивайло Диманов. По време на спектакъла
авторът вплете динамичната хармония на една силно ангажирана социална и гражданска
поезия и изключително магнетичните нотки на странно обсебващата и въздействаща
интимна лирика. Авторските композиции на Диманов бяха съпроводени с кратки истории от
неговата богата журналистическа практика. Спектакълът „Наздраве, Самота!“ обедини в една
незабравима вечер стотици въпроси, а изкуството на Ивайло Диманов ни представи неговата
гледна точка за възможните отговори.
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Как се става писател и дали е нужно? Има ли писателят бъдеще и дали същото важи и
за журналистиката? Що е „Стършел“ свършил и как оцелява най-старият български вестник?
Отговорите на тези въпроси и много други мисли сподели пред многобройните си русенски
почитатели писателят Михаил Вешим. На срещата писателят представи най-новата си книга
„Когато бях армейски генерал. Приключенията на храбрия войник Мишев през Студената
война“, в която описва нелепи и забавни истории, разказани от първо лице, и случили се на
автора, докато е бил новобранец и впоследствие „фазан“ в социалистическата казарма.

„Библиотеките са малките островчета, където можем да се спасим от морето на
бездуховността... Останете такъв щастлив остров за читателите!“ Михаил Вешим
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С творческа вечер „Отвъдно време“, по повод 80-годишнината от рождението на
Здравко Кисьов беше почетена паметта на известния русенски поет и преводач. Още една
творческа вечер под надслов „Пътуване към себе си“ срещна русенци с преводачката и
поетесата Дора Янева-Медникарова по повод нейната 70-годишнина.
В препълнената зала „Изкуство“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе
беше представен романът на Неда Антонова за Васил Левски – „Любовта и смъртта на
първия след Бога“. В литературната вечер участва поетът и журналистът Румен Леонидов.
Като редактор на изданието той представи авторката и нейните проучвания за живота и
делото на една от най-обаятелните и светли личности от Възраждането – Апостола на
свободата. Русенската публика се запозна и със задълбоченото проучване, направено от Неда
Антонова, на неизвестни страни от съдебния процес срещу т.нар. „български Христос“.
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За да представят богомилството като философия в Русенската библиотека гостуваха
доц. д-р Веселина Вачкова и Димитър Димитров от издателство Тангра ТанНакРа. Както
самата авторка изтъкна, книгата разказва не историята на богомилството, а богомилството
като светоусещане и алтернативна култура –алтернатива на официалната църква и другите
разклонения на християнството.
На среща с успелите българи ни покани и колективът, събрал в едно „Вдъхновяващи
истории на успели българи“. Публиката имаше възможност да се запознае с наши
сънародници от цял свят в различни сфери на дейност и с различни разбирания за успеха:
иноватори, спортисти, музиканти, художници, майки, бизнесмени, фотографи, бохеми,
пътешественици. Изданието, плод на 2-годишните усилия на екип от десет автори, редактор,
графичен дизайн и консултанти, разказа за пътя на личности, успели да се преборят с
проблемите си и да достигнат целите си, и даде кураж за решителна крачка на хората,
загубили вяра в своите сили и възможности.
„Вдъхновяващи истории на успели българи“ е проект на електронното списание
„Амбиция“, чийто вдъхновител и организатор е един също успял и доказал себе си русенец –
дизайнерът Иван Белчев.

„Вдъхновяващи истории на успели българи“
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По инициатива на екипа Сдружение „Русчук.БГ“ в Русенската библиотека гостува
фотографът Зафер Галибов. Пред своите почитатели той представи „труда на своя живот“ –
книгата „Светлописите“. Книгата е посветена на историята, настоящето и бъдещето на
фотографията. Представянето на книгата беше съпроводено от изложбата „Старите
русенски фотографии“, която представи оригинални фотографии на известни русенски
фотоателиета от края на ХІХ и началото на ХХ век.

Зафер Галибов и Roustchouk.BG
Изключително голям интерес предизвика гостуващата изложба „Парламентарна
библиотека“, която представи стенографски дневници, държавни вестници, указател на
закони, редки и ценни книги и извадки от базата данни с изказвания на народните
представители.

Красимир Красимиров от пресцентъра на Парламента, Нора Джолова и Цветана Кисьова
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Парламентарна библиотека
Изложбата насочи вниманието на публиката върху два основни пункта:
парламентарната дейност на народните представители от Русе през последните три века,
оставила следа в основните извори за парламентарната история на България и редките
издания, съхранявани във фондовете ѝ. Сред представените екземпляри посетителите
видяха закони и укази, касаещи град Русе, като Закона за одобрение привилегиите, дадени на
първото Българско акционерно застрахователно дружество „България“ в гр. Русе и „Алманах
на българската Конституция“, който представлява историята на учредяване на
конституцията на Третото българско царство и съдържа над 1100 фотографии на дейци,
творци и държавници на нашата конституция.
Съвместно с Консулството на Русия в Русе беше организирана изложба „Цветове на
руската душа“. Експозицията представи творбите на влюбената в Каварна московчанка
Анна Варганова и родената в далечния сибирски град Иркутск Ирина Суханова.
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Първа съвместна фотоизложба представиха Венелин Молнар и неговата дъщеря – АнаМария Молнар. Експозицията „Бащи и деца“ беше открита в навечерието на Рождество и
символично представи мостовете, които родители и деца градят.

Продължи традицията, съвместно с Дирекция „Държавен архив – Русе“, да отбелязваме
годишнини на дейци на изкуството и културата от Русе. На поета и белетрист Димитър
Вятовски беше посветена експозицията „Позабравените поети!“. Русенската библиотека беше
домакин на вечер „Отвъдно време“, посветена на 80-годишнината от рождението на поета и
преводача Здравко Кисьов, организирана по идея на неговия син – Роман Кисьов. В рамките
на събитието беше открита изложба с документи за живота и творчеството на твореца от
фондовете на Държавен архив – Русе и Регионалната библиотека. Експозицията представи
лични документи, национални и международни награди, авторски и преводни книги, лична
кореспонденция със световни писатели, книги с автографи за Здравко Кисьов.
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Нетрадиционна изложба от книги със стари и нови рецепти за празничната
трапеза на Коледа и Нова година привлече вниманието на русенци. Специален гост на
събитието беше шеф Годеслав Сотиров, собственик на Ресторант & градина „Опиум“. Той
приготви пред многобройната публика изискани свежи кулинарни предложения за
празничната вечеря. Демонстрацията беше последвана от непринуден разговор за храната
като изкуство и смисъл, както и най-новите тенденции в кулинарията у нас и по света.

Шеф Годеслав Сотиров и най-новите тенденции в кулинарията у нас и по света
През месец ноември, в сътрудничество с Фондация Еконт, в Библиотеката гостува
кариерният консултант Таня Терзиева. Тя даде своите съвети за успешна промяна и как
работещите дами да приемат и преодоляват кариерните предизвикателства, с които се
сблъскват в процеса на професионалната си реализация. Това беше и началото на едно
изключително активно сътрудничество и съвместни инициативи с Фондацията. Само
седмица по-късно читалнята на библиотеката се оказа тясна за стотиците желаещи да се
срещнат с първия българин, прекосил Тихоокеанския хребет – Петър Ванев.

Пътешественикът Петър Ванев
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Екипът на Библиотеката, с подкрепата на свои партньори и спомоществователи, подари
на русенци предколедна среща с творчеството на Йовков, представено от актьора Милен
Димитров. Спектакълът „Последна радост“, създаден от екипа на театър „Ябълка“ по текстове
от творби на Йордан Йовков, беше посветен и на 137-годишнината на писателя.

Милен Димитров и безсмъртните образи на Йовков
Съвместно с Дружеството на русенските писатели и Съюза на свободните писатели –
Русе, бяха организирани литературните салони „Писателите на Русе четат“ и „Тъга,
полутон“.
И през 2017 г., при голям интерес от страна на русенци, продължиха срещите на Клуб
„Здраве“. Гостуваха лектори от цялата страна с интересни и полезни за русенската аудитория
теми. „Бъдете здрави!“ е мотото на този единствен по рода си в страната клуб, чиято дейност
продължава вече 6 години.
През изтеклата година клубът беше домакин на 29 срещи, които бяха посетени от над
950 жители и гости на града. Гостуваха ни специалисти от различни области на
здравеопазването, сред които д-р Анна Йорданова от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ –
специалист по хранене и диететика, психология на храненето, д-р Дарина Кънева, която
запозна присъстващите с уникалните профилактични и лечебни свойства на гъбите,
приложението им в терапията на различни заболявания и възможностите за тяхното
използване с медицинска цел. Д-р Димитър Лазаров от РЗИ – Русе представи темите
„Остеопорозата – тихият убиец“ и „Детоксикация на човешкия организъм – необходимият
мост към здравето“. На диабета и как да живееш пълноценно, когато страдаш от това
заболяване, беше посветена презентацията на д-р Кина Дамянова, лекар в отделението по
вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ – Русе.
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И отново магичната обстановка в Библиотеката се превърна в модно студио, за да
запечата любими мигове на наши приятели и почитатели. Със специална благодарност за
майсторството и доброто отношение на фотографа Петър Стаменков.
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III. ПРОЕКТИ, ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ
1. ПРОЕКТИ
През 2017 година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ работи изключително
активно по програми и проекти в сферата на културата и продължаващото образование. В
рамките на реализираните проекти екипът на Библиотеката спечели нови поддръжници и
изгради устойчиви партньорства.
1.1. „Вие сте част от нашия живот“ е единственият български и един от общо
петте наградени проекта от INELI Balkans – международна мрежа на библиотеките-иноватори
от Балканския регион. Партньори на Русенската библиотека в реализирането на
предложението бяха Общинска организация Русе на Сдружение „Съюз на пенсионерите
2004“, Сдружение „Културни пространства“, „Форма дизайн“ ООД и RUSEINFO.NET, а в самия
ход на проекта бяха привлечени за партньори „Фондация Русчук“ и „Русчук.БГ“.
Проектът е свързан с пълноценната реализация на хора в извънтрудоспособна
възраст. Чрез него се стимулира не само повишаването на техните технологични познания и
умения, но и прилагането им в практиката чрез активно включване в дейността на
Русенската библиотека по събиране, записване и запазване на документи от местната
история и създаване на исторически бази данни за Русе и региона. С помощта на придобитите
в хода на проведените обучения умения за издирване, събиране и цифровизиране на
документи възрастните хора участваха пълноценно не само при създаването на електронни
платформи, но и в дейността на Библиотеката по опазване на книжовното културно
наследство. Предоставеният свободен достъп до модерно оборудване и технологии повиши
тяхното самочувствие и насърчи активността им.
В рамките на проекта са проведени 7 обучения на лица в надтрудоспособна възраст и
са обучени 48 лица от целевата група. Повишен е капацитетът на 24 библиотечни
специалисти и 13 студенти-стажанти за опазване на книжовното културно наследство и са
създадени 4 родови албума: „Русенски фамилии в снимки“ за русенската фамилия Василеви и
техните наследници – сем. Везиреви; „Родова памет“ – родов албум на сем. Шиновски и сем.
Дочеви; „Поздравявам Ви!...“ – родов албум на сем. Бурмови; „Една италианска фамилия в
Русе“ – родов албум на сем. Васселли. Изданията са достъпни през сайта на Библиотеката и
привлякоха вниманието на над 1000 посетители от България, Италия, Белгия, Русия,
Съединени американски щати и др.
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Проектното предложение даде идея и за стартиране на кампания „Поглед назад във
времето“, приканила русенци да дарят или предоставят за сканиране свои документи. По
време на кампанията бяха получени ценни дарения, сред които материали от началото и
средата на миналия век на актьора Андрей Медникаров и фотографии на известен русенски
адвокат, също вече част от фонда на отдел „Местна история“, подарени от частен
колекционер с мотива, че „подарява тези снимки, защото тук те ще бъдат съхранени и
запазени за поколенията“.
1.2. През 2017 година с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния
дух“ стартира проект „Търсачи на знание“. Предложението се реализира в партньорство със
Сдружение „Културни пространства“ – Русе и Български Червен кръст – Русе. Проектът е
насочен към усвояване от децата на начини за търсене, откриване, обработване,
анализиране, обобщаване и използване на информация; придобиване на знания и умения по
природни науки чрез различни инструменти на работа. В резултат на дейностите е
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сформиран клуб „От корена до най-високото листо“, в който 14 деца и младежи на възраст
между 10 и 15 години през свободното си време придобиват знания как да изследват своя
род (генеалогия), като търсят, откриват, подбират, селектират, извличат, анализират и
синтезират информация. Ще бъдат изработени два родови албума. През 2018 г. се предвижда
организиране на лятна „Академия за малчугани“, която да осигури безопасна среда за над
400 деца.
1.3. Проект XIII Международен конкурс за екслибрис „EX LIBRIS – EX LIBERTAS“
финансиран по програма „Култура“ на Община Русе, направление „Малки творчески проекти
в областта на изкуството и културата“. За трета поредна година международният форум се
провежда под патронажа на Министерството на културата на Република България.
В конкурса участваха 440 художници на различна възраст и от различни школи от 40
страни. Всички творби са дигитализирани и достъпни през сайта на Библиотеката. В рамките
на проекта е организирана изложба, в която са представени всички художници и е издаден
цветен двуезичен каталог с номинираните за участие творби на участниците. Журито на
конкурса, с председател проф. Николай Драчев, отличи с Голямата награда Владимир
Поричанский от Украйна за екслибриса „Exlibris B. Глебов“.

Награденият екслибрис „Exlibris B. Глебова“ на Владимир Поричанский от Украйна
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За първа година церемонията по връчване на наградите в конкурса се проведе в
новото културно пространство – Галерия „Библиотеката“.

Галерия „Библиотеката“
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1.4. През изминалата година Русенската библиотека беше партньор на фондация
„Устойчиво общество“ – Русе по проект „Интернет наркотикът“, който се реализира с
финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за
изпълнение на младежки дейности. Проектът е насочен към изграждане на среда и създаване
на условия за социално активно поведение на млади хора от целевата група през свободното
време като алтернатива на дигиталната зависимост. В рамките на предложението беше
проведено анкетно проучване сред 300 младежи на възраст от 15 до 29 години, а печатното
издание на изследването беше разпространено сред сродни организации.
Проведените обучения-тренинги и тренировъчен лагер повишиха познанията на
участниците за видовете зависимости и умения за идентифициране и превенция на
модерната дигитална зависимост, придобиване на умения за разпознаване на лица, страдащи
от дигитална зависимост и определяне на техните специфични потребности.

Проект „Интернет наркотикът“, тренировъчен лагер
Изключително атрактивен и привлекателен за младежката ни публика беше
проведеният в разгара на лятото тренировъчен лагер, а обратните връзки показаха, че
именно приключението сред природата се е превърнало в незабравим спомен сред
участниците.
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1.5. И през 2017 г. продължи дейността по проект „Дигитална културна
съкровищница „Север+“: Документиране, запазване и предоставяне на широк
обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии
на Северна и Централна България“, в който Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е
партньор на Великотърновската библиотека „Петко Р. Славейков“. Целта е чрез създаване на
съвременен център за цифровизация да се обединят усилията на институциите за опазване
на културното и документално наследство, съхранено в техните фондове. Проектът даде
възможност за уеднаквяване на процесите на дигитализация и създаването на
пълнотекстови бази от данни.
В рамките на проекта са дигитализирани 173 документа от фонда на Русенската
библиотека, сред които са „Буквар болгарский с различни поучения“ на Петър Берон,
„Дворянски вибори“ на Григорий Квитка, „Славеноболгарское детеводство“ на Неофит
Бозвели, „Първичка българска словница“ на Иван Богоров, списанието „Любословие“,
русенски периодични издания до 1944 г., като вестниците „Славянин“ и „Русенски общински
вестник“, и е създадена електронна платформа за достъп до писменото културно наследство
на участниците в проекта.
1.6. Русенската библиотека е партньор и на Министерството на образованието по
проект „Студентски практики“ на оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, финансирана от Европейския съюз. Програмата е насочена към
повишаване качеството на обучение, осигуряване на равен достъп до образование и
подобряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда. В
рамките на проекта студенти от 7 български висши учебни заведения (Русенски университет
„Ангел Кънчев“, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ –
Свищов, Университет за национално и световно стопанство – София и Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите) провеждат своите практики в реална работна среда. До
края на 2017 година 77 студенти-стажанти от различни специалности проведоха своята
практика и повишиха готовността си да започнат работа по специалността след завършване
на обучението, а трима от тях вече са част от колектива на библиотеката.
Идеите на младите хора намериха отражение в инициативата „Да прегърнем заедно
любовта към музиката“, в рамките на която студенти от Музикалната академия
преподаваха на малки и пораснали желаещи изкуството на музиката, както и в създадения
(отново от стажанти) филм „Манекенско предизвикателство“, в който герои бяха екипът
на Библиотеката, читатели и самите студенти.

48

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Годишен отчет 2017

Кадри от манекенското предизвикателство…

… и екипът, създал първата библиотечна кинопродукция
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2. ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ
Актьорите от Театралната студия „Библиотеката“ при Русенската библиотека бяха
удостоени с втора награда за „Най-добра театрална трупа“ във възрастовата категория от 15
до 19 години на XXI издание на Националния ученически театрален фестивал „Климент
Михайлов“, организиран от Община Русе и Общински детски център за култура и изкуство, с
подкрепата на ДТ „Сава Огнянов“ и ОП „Русе Арт“. Младите театрали, под ръководството на
техния художествен ръководител и режисьор Орлин Дяков, представиха спектакъла
„Двадесет минути с ангела“ на Александър Вампилов и заслужено спечелиха овациите на
русенската публика.
Русе е абсолютният победител по брой гласували деца-читатели до 15-годишна
възраст в надпреварата за наградата за най-добра детска книга, избрана от самите деца,
„Бисерче вълшебно“ – 2017.

Русе отново е втори най-четящ град в България в кампанията за насърчаване на
детското четене „Забавното четене 2017“. И тази година Кампанията се проведе под мотото
„Чети между редовете“, с цел да се ангажира вниманието на децата към скритите послания в
книгите и четенето с разбиране. Инициативата стимулира децата на възраст между 6 и 14
години не само да четат повече, но и да изградят критично мислене още от ранна възраст.
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Читател на 2017 година е Мариета Кънева, която през годината е заела 409 книги.
Призът за най-четящо дете спечели шестокласничката от СУ „Христо Ботев“ Никол
Данева със 131 прочетени книги, която вече е двукратен носител на това отличие. За
постиженията си получи ваучер за закупуване на нови книги, както и многобройни подаръци,
осигурени от книжарниците „Хермес“, „Сиела“ и „Хеликон“. По време на церемонията по
награждаването най-четящото дете сподели, че изборът на училище при нея не е бил
случаен, а защото това учебно заведение е най-близо до Библиотеката.

Никол Данева, двукратен носител на приза
„Най-четящото дете“ на Русенската библиотека
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IV. ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА
Изключително ценни дарения получихме през 2017 година. С особена стойност за
всички русенци е колекцията от лични вещи на актьора Андрей Медникаров. Именно
благодарение на подарените от съпругата му – Дора Медникарова, скици и рисунки русенци
научиха за неговата страст, хоби и любов – рисуването. Оригинални снимки от началото на
20. век обогатиха фондовете на сектор „Местна история“, благодарение на родолюбивия
дарствен жест на частен колекционер.
Откриването на новото културно пространство Галерия „Библиотеката“ разшири
възможностите за представяне на творби от утвърдени и нови художници. Подарените от
Анна Варганова и Ирина Суханова картини вече са част от фондовете на Регионална
библиотека „Любен Каравелов“ и ще напомнят и на следващите поколения за „Цветовете на
руската душа“.

„Цветовете на руската душа“
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НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ
Агнеса Георгиева
Албена Енчева
Александър Стойков
Алексей Атанасов
Ангел Ангелов
Арх. Ани Добринова
Ани Йорданова
Анна Ангелова
Антон Труфев
Антония Гърдева
Атанас Желязков
Атанас Петров
Атанас Раденски
Атанас Статев
Атанас Шопов
Проф. Банко Банков
Бончо Димитров
Борислава Борисова
Борислава Милчева
Валентин Хараламбиев
Ванина Грозева
Васил Бъчваров
Васил Давидов
Васил Сгурев
Величка Русева
Венцислав Веселинов
Вера Бонева
Весела Генова
Веска Бонева
Виктория Димитрова
Виолета Иванова
Владимир Русев
Габриела Цанева
Галина Ганова
Гено Мочуков
Георги Янев
Гергана Христова
Дамян Митев
Дарина Герова
Десислава Нанева
Димитрина Попова
Димитър Веселинов
акад. Димитър Клисурски
Димитър Пенчев

Димитър Петров
Миглена Симеонова
Димка Маринова
Михаил Вешим
Дичо Дичев
Наньо Нанев
Еберхард Унджиян
Нелия Корфонозова
Елена Богданова - Влайкова
Никола Първанов
Елеонора Моллова
Проф. Николай Димков
Жана Христова
Николай Чакъров
Жельо Михайлов
Ния Георгиева
Живка Иванова
Ния Семерджиева
Здравка Малинова
Огнян Божинов
Ивайло Диманов
Огнян Калинов
Иван Белчев
Орфей Петков
Иван Дойнов
Павлина Петкова
Иван Марков
Петър Камбуров
Иван Цанев
Пламен Абаджиев
Иван Шанов
Пламен Пенев
Ивелин Милков
Преслав Петров
Ивелина Петрова
Радослав Спасов
Илияна Йорданова
Роман Кисьов
Илчо Илиев
Руско Русев
Йордан Начев
сем. Роеви
Йордан Хаджиев
Симеон Николов
Ирина Николаева
Симеон Петров
Ирина Стоянова
Снежина Въчева
Катя Вичева
Стефка Стоянова
Кеке Мария
Татяна Караиванова
Кина Божинова
Теодора Христова
Костадин Смиленов
Тодор Билчев
Красимир Кънчев
Тодор Лазаров
Красимира Кацарска
Тодор Пейчев
Кристиян Гюрчев
Тодор Петев
д-р Лиляна Ташкова
Фимка Гогова-Михайлова
Лиляна Филипова
Хачик Лебикян
проф. д-р Лъчезар Георгиев
Христо Белов
проф. Людмил Димитров, Словения
Христо Петков
Людмил Радев
Хюлия Ахмед
Людмила Грисингер
Цанка Шишкова
Марин Георгиев
Цветан Илиев
Мария Николова
Цветелина Георгиева
Мария Пеева
Цветомира Николаева
Мария Хаджикиркова
Цвятко Дечев
Марсия Малинова-Антони
Цвятко Дончев
Методий Милев
Чавдар Желязков
Миглена Ангелова
Юлия Желева
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КОРПОРОТИВНИ ДАРИТЕЛИ И СПОНСОРИ
Асоциация СВБ
„Булстрад"
„Бултекс 99"
Генерално консулство на Република Турция
„Гьоте Институт“- България
Дунавски драгажен флот
„Еконт Експрес" ЕООД
„Зонта клуб" - Русе
Издателска къща „Буларт"
Издателска къща „Парнас"
Издателска къща „Труд и право"
Издателство „Лени-Ан" - Русе
Издателство Труд
Изселническа организация „Бултюрк"
„Интер акт"
„Ирис" АД
Исторически музей - Панагюрище
Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България
„Маркаб" ЕООД
„Мебел" ООД
Мебелна компания "Ирим"
Народна библиотека „Иван Вазов" - Пловдив
Нов български университет
Парламентарна библиотека
Посолство на Република Корея
Посолство на САЩ
„Промонт" ООД
Регионален исторически музей - Русе
РБ „Дора Габе"- Добрич
РБ „П. Р. Славейков" -В. Търново
„Русе-Инфо"
РУ „Ангел Кънчев" - Русе
Синдикат на българските учители
Съюз на народните читалища
„Трабекс“ ЕООД
„Трансстрой" АД
Фондация „Моят музей"
Фондация „Петко Стайнов"
Euro Stars Ltd
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ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ
Наши партньори в реализирането на културните и образователни събития бяха:
Парламентарна библиотека на Република България, Министерство на културата, Община Русе,
Информационен офис на евродепутата Мария Габриел, Генералното консулство на Руската
федерация в Русе, Национално движение „Русофили“, Регионален клуб „Традиционер“ – Русе,
Военен клуб – Русе, Държавен архив – Русе, Издателство „Хермес“, Книжарница „Хермес“,
Издателство „Тангра ТанНакРа“, Издателство „Жанет – 45“, Шахматен клуб „Дунав 1931“ – Русе,
Движение „Русофили“, Регионално движение „Приятели на Русия“, Дружество на Свободните
писатели в Русе, Дружество на писателите в Русе, ДГ „Пролет“, ДГ „Радост“, МГ "Баба Тонка", ОУ
„Иван Вазов“ - Русе, ОУ „Хр. Ботев“ – Русе, ОУ „Отец Паисий“ – Русе, Първо частно СОУ „Леонардо
да Винчи“, ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, Клуб
„Мечтание“ – Русе, ЦДГ „Пинокио“, ЦДГ „Слънце“, Областната организация на „Съюз на
пенсионерите – 2004“ – Русе, Сдружение „Сцена за европейско изкуство“, Храм „Св. Николай
Чудотворец“, Военен клуб – Русе, Театър-школа „Артистисимо“, Институт за исторически
изследвания към БАН, Национален институт за изследване на виното и спиртните напитки –
ЕООД, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Исторически и Философски факултети,
Русенски университет „Ангел Кънчев“ – факултет „Природни науки и образование“, Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе, Русенска търговскоиндустриална камара, „ЕКОПАК България“ АД, Книжен център „Гринуич“, Издателство „Лени
Ан“, Общество „Бяло братство“, Фондация Еконт, Фондация „Комунитас“, Сдружение Русчук.БГ,
Фондация „Русчук“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –
Русе и др. На всички тях – благодарим за доверието и подкрепата, която ни оказаха и оставаме
отворени за нови предложения и съвместни инициативи.
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Нашето утре започва от днес
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